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Introductie 
De alternatieve route naar een Vakdiploma Bloemist Winkelier 

Klassikaal én online 

bloementaart 

Er is dus een tweede week aan de Korte Vakopleiding toegevoegd en daarom hebben we 

de naam iets aangepast: Korte Vakopleiding Module1 en Korte Vakopleiding Module2. 

We waren echter van mening dat we het hier niet bij konden laten, dus is ook Module3 

(inclusief praktijkexamen) toegevoegd. Nu is de alternatieve weg naar het Vakdiploma klaar. 

Module1, Module2 én Module3 

After All heeft een modulaire opbouw bedacht waarin klassikale lessen worden gecombineerd met 

online praktijklessen in de vorm van streaming lesvideo's. Geen enkele andere school biedt deze 

combinatie aan, dus we zijn er natuurlijk erg trots op dat wij dat wel kunnen. En juist deze combinatie 

maakt het voor jou mogelijk om een alternatieve route naar het felbegeerde Vakdiploma te nemen. 

Zoals je wellicht al weet kun je bij After All je Vakdiploma Bloemist Winkelier behalen door de klassikale Vakopleiding 

te volgen. Deze weg wordt door velen bewandeld, maar niet iederéén is in staat om gedurende 30 weken elke week 

een dag naar ons toe te komen. Voor hen is er een alternatieve route bedacht, die we graag aan je uitleggen. 

Met de subsidie uit het STAP-budget kan After All jou met deze Modules 

tegen zeer lage kosten opleiden. Niet alleen Module1, maar ook Module2 

en Module3, zijn gecertificeerd en dus geschikt voor het STAP-budget. 

Als je je planning een beetje handig indeelt, dan kun je voor alledrie de 

Modules STAP-budget krijgen! 

STAP-budget: maximaal 1.000,- opleidingssubsidie per jaar 

Al jarenlang biedt After All haar Korte Vakopleiding van vijf lesdagen aaneen aan. 

Voornamelijk voor mensen die verder van ons vandaan wonen, maar toch serieus met 

bloemschikken aan de slag willen. Regelmatig stelden deze cursisten de vraag of er 

ook een tweede week zoals deze bestond, zodat ze verder konden leren. Tot nu toe 

was dat niet het geval, maar After All zou After All niet zijn als we daar niet mee aan 

de slag zouden gaan. Jij vraagt, wij draaien... 

Op verzoek 

alzijdige schaal 

Meer weten over het STAP-budget? 

Lees alles over STAP-budget in onze online brochure. Bel voor informatie 

naar 0495 - 769 000 of stuur een mailtje naar info@afterall.nl. 

Met het STAP-budget veel voordeliger! 

https://afterall.nl/blz/stap-budget.html
https://afterall.nl/blz/stap-budget.html
https://afterall.nl/blz/stap-budget.html
mailto:info@afterall.nl?subject=Ik%20heb%20een%20vraag...
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De Korte Vakopleiding Module1 is voor mensen die: 

 voor het eerst een serieuze opleiding bloemschikken gaan volgen en het nou eens écht 

willen leren. 

 eigenlijk een volledige Vakopleiding zouden willen gaan volgen, maar nog niet zeker weten 

of ze ‘het allemaal wel kunnen’. Er zijn namelijk vrij veel mensen die twijfelen aan hun eigen 

kunnen op bloemschikgebied. Een goede docent doet voor deze mensen wonderen… 

 graag een hele Vakopleiding Bloemschikken willen volgen, maar daar bijvoorbeeld 

onvoldoende tijd voor hebben. 

Doelgroep Module1 

Doel Module1 

Na afloop van Module1 ben je in staat om een diversiteit aan arrangementen met de 

verschillende bijbehorende technieken te maken. Na afloop van deze opleiding kan je 

Studiebelasting Module1 

lineair vaasarrangement 

De studiebelasting voor deze opleiding is ongeveer 25 uur voor de 

eerste week, inclusief lesdagen. Daarna ongeveer 2-4 uur per week. 

Certificaat Module1 

Wanneer je alle lessen aanwezig bent geweest, ontvang je een 

Certificaat van deelname Module1. 

Vooropleiding Module1 

Voor Module1 is geen vooropleiding vereist. 

bijvoorbeeld een bloemenstal gaan runnen, waar de aangeleerde arrangementen kunnen worden gemaakt. Je kunt ookal 

stage gaan lopen in een bloemenwinkel. Daarnaast kan je voor kennissen en naaste familieleden of vrienden wat 

bruids- en rouwwerk verzorgen. Dat heeft voor velen een behoorlijk emotionele kant en wordt daarom vaak zeer 

gewaardeerd. Daarnaast is het natuurlijk ook leuk wanneer je zelf je arrangement kunt maken en meenemen naar 

verjaardagen of andere gelegenheden. 

Kosten Module1 

De kosten van de Korte Vakopleiding Module1 

vind je in de aparte prijslijst. 

handgebonden rouwboeket 

Aanvullende informatie Module1 

https://afterall.nl/blz/prijslijst.html
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Klassikaal én online leren; een uitstekende combinatie 

Na het volgen van de vijf aaneengesloten klassikale lesdagen ga je lekker online aan de slag. Dat doe je op onze website 

www.onlineBloemschikken.nl. Je krijgt daartoe 12 maanden lang gratis toegang tot Niveau-1 én Niveau-2, zodat je na het 

volgen van de benodigde online lessen kunt doorgaan met Module2. Om daaraan te kunnen deelnemen dien je minimaal 

en aantoonbaar de volgende online lessen te hebben gevolgd, waarbij wij adviseren dit in onderstaande volgorde te doen: 

 VO-011 

wandversiering 

 VO-012  VO-013  VO-017  VO-018  VO-024  VO-025 

Certificaten van Module1 

 Wanneer je al de videolessen die onderaan deze pagina worden genoemd hebt 

gevolgd, dan ontvang je een digitaal Deelcertificaat Module1. 

 Wanneer je de klassikale lessen van Module1 hebt gevolgd, ontvang je het 

Certificaat van deelname Module1. 

 

Met deze twee Certificaten kun je: 

 deelnemen aan Module2, als je je daarvoor aanmeldt binnen anderhalf jaar na de 

datum op het Certificaat van deelname Module1. 

 instappen op de zesde lesdag van de klassikale Vakopleiding Bloemschikken, 

als de eerste lesdag daarvan valt binnen anderhalf jaar na de datum op het 

Certificaat van deelname Module1. Je krijgt dan een korting van € 450,- voor 

de Vakopleiding Bloemschikken. 

 Koffie, thee, frisdrank en lunch. 

 After All tas, notitieblok, rolbandmaat, pen, mes en allesknipper. 

 Alle benodigde bloemen en blad- en bijmaterialen in een grote verscheidenheid, 

ondergronden zoals vazen, schalen, bruidsboekettenhouders, rouwtakhouders, 

hulpmaterialen zoals steekschuimblokken, fix en prikkers, bloementape, alle 

draadsoorten, diverse lintsoorten en paperribbon, corsagespeldjes, watten/

celstof, krammen, touw, raffia, gaas, watervaste tape. 

Inbegrepen tijdens alle klassikale lesdagen van Module1 

Niet inbegrepen bij het cursusgeld van Module1 

 Materialen om thuis te oefenen en om de arrangementen van de 

videolessen te kunnen maken. 
handgebonden bruidsboeket 

De klassikale opleidingen van After All zijn stuk voor stuk all-in. In gewoon Nederlands heet dat volledig verzorgd. 

Dat betekent dat je niets meer hoeft te kopen of aan te schaffen om de klassikale lessen te kunnen volgen. 

All-in 

Inbegrepen bij het cursusgeld van Module1 

 Een jaar lang gratis toegang tot Niveau-1 én Niveau-2 van www.onlineBloemschikken.nl. Met de streaming videolessen 

kun je flink aan de slag om een vakbekwaam bloembinder te worden en bereid je je voor op Module2. 

 Gratis onbeperkt toegang tot alle digitale boekjes op onlineBloemschikken.nl, waaronder het Bloemen- & Plantenboekje, 

Nomenclatuur der Bloemen en Planten, Kunstgeschiedenis en brochures van Oasis® en Chrysal® met voorbeelden van 

bruidsboeketten, corsages, rouwtakken en rouwkransen, handgebonden boeketten, vazen, schalen, cadeauversieringen, 

plantenbakken, kerst- en droogbloemwerk enzovoort. 

Wat is inbegrepen bij Module1? 

https://www.onlineBloemschikken.nl
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/biedermeier-bruidsboeket-op-draad.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/vaasarrangement-lineair.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/tuintje-in-oasis-table-deco.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/rouwarrangement-lineair-1.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/schoudercorsage-op-draad-1.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/handgebonden-biedermeier-boeket-in-groepen.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/druppel-bruidsboeket-op-draad-1.html
https://www.onlineBloemschikken.nl
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Tip van de sluier Lesdag 1, middag 

Toepassingen 

Toepassingen 

biedermeier tafelarrangement 

Toepassingen 

 Dit arrangement kan van heel klein tot 

heel groot worden gemaakt, dus van 

woonkamer tot hotellobby. 

 Verjaardagspresentje  

 Feestdagen  

 Speciale gelegenheden (o.a. Valentijnsdag) 

 Handgebonden Bruidsboeket 

 Tafelarrangement voor o.a. bruiloften, feesten, 

restaurants, Kerstmis, Pasen, geboorte enzovoort. 

korenschoof 
handgebonden 

biedermeier boeket 

Dit arrangement wordt nog steeds 

erg vaak gemaakt. Tijdens de les wordt het 

op een klassieke manier gestoken, maar je kunt 

daarna ook zeer moderne Biedermeiers maken. 

In verschillende vormen en zowel klein als groot. 

 Onderwerp: biedermeier in Oasis® 

 Uitvoering: gemengd 

 Techniek: in Oasis® gestoken 

Na het volgen van de klassikale lessen van deze Korte Vakopleiding Module1 ben je in staat 

om zelfstandig onderstaande bloemstukken en arrangementen te maken: 

Onderwerpen / eindtermen / lesrooster Module1 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: handgebonden biedermeier boeket 

 Uitvoering: gemengd 

 Techniek: korenschoof 

Dit is een boeket dat elke goede bloemist zou moeten kunnen 

maken. Voor de cursist is dit een goed begin om de korenschoof 

techniek onder de knie te krijgen. De hoeveelheid verschillende 

soorten boeketten die je met behulp van deze techniek kan 

maken is bijna oneindig. 

Lesdag 1, ochtend 

Tip van de sluier 

De vorm en verhoudingen van dit arrangement 

zullen tijdens de Vakopleiding in verschillende 

onderwerpen terugkomen, zoals o.a. in bruids-

werk, handgebonden boeketten en rouwwerk. 

Lijnen en verhoudingen zijn erg belangrijk in dit 

arrangement, dat daardoor heel elegant en 

interessant kan zijn. De mogelijkheden zijn 

bijna oneindig en altijd weer een uitdaging. 

Lesdag 2, middag 

Toepassingen 

 Stijlvol boeket voor o.a. restaurant, 

receptiebalie, verjaardag enzovoort. 

 Onderwerp: lineair handgebonden boeket 

 Uitvoering: lineair 

 Techniek: korenschoof en parallel 

 Onderwerp: lineair vaasarrangement 

 Uitvoering: lineair 

 Techniek: in Oasis® gestoken 

Lesdag 2, ochtend 

handgebonden 
boeket, lineair 

De aangeleerde stijl van de ochtendles ga 

je ‘s middags maken als Handgebonden 

Boeket. Dit is een moeilijk boeket om 

te leren maken. Als je hem vaak oefent 

word je er beter in en dan ga je het ook 

steeds leuker vinden om te doen! 

Tip van de sluier 

(VO-001) 

(VO-002) 

(VO-003) 

(VO-037) 

Wat leer je allemaal bij Module1? 

https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/handgebonden-biedermeier-boeket-gemengd.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/biedermeier-tafelarrangement-in-oasis.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/vaasarrangement-lineair-1.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/handgebonden-boeket-lineair.html
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 Onderwerp: damescorsage 

 Uitvoering: lineair 

 Techniek: draadtechniek  

 Onderwerp: twee verschillende 

gastencorsages 

 Uitvoering: gemengd 

 Techniek: handgebonden 

Tip van de sluier 

Lesdag 4, ochtend 

 Onderwerp: druppel bruidsboeket in Oasis® 

 Uitvoering: gemengd 

 Techniek: in Oasis® gestoken 

Lesdag 4, middag 

 Bruiloft, aanbiedingsboeket. 

Toepassingen 

 Onderwerp: diverse boeketten oefenen 

 Uitvoering: gemengd 

 Techniek: korenschoof, parallel, lineair 

Lesdag 5, ochtend 

 Tafelarrangement voor bruiloften, Pasen, Kerstmis. 

 Ook mogelijk als rouwkrans / bij een herdenking. 

Toepassingen 

damescorsage 

ajourkrans 

druppel 
bruidsboeket 
in Oasis 

Een romantisch en klassiek bruidsboeket. Zelfs wanneer je het voor de eerste keer 

maakt, ziet het er toch al meteen uit als een echt bruidsboeket. Het wordt ook nog 

veel gemaakt in bloemenwinkels. 

Tip van de sluier 

gastencorsage 

Toepassingen 

 Deze corsages kunnen zowel door 

dames als door heren gedragen 

worden. 

 Bij de heren met de roos omhoog 

en bij de dames met de roos naar 

beneden. 

Dit arrangement kost erg veel tijd om te maken en is daardoor 

vaak een wat duurder bloemstuk. Wel heel erg leuk om te 

maken als je workshops geeft! Het wordt ook vaak verkocht 

als rouwkrans. 

 Onderwerp: ajourkrans 

 Uitvoering: ajour 

 Techniek: in Oasis® gestoken 

Tip van de sluier Lesdag 3, middag 

Wij noemen deze corsages ook wel gastencorsages, omdat we in verhouding erg weinig 

op draad (hoeven) zetten. Een snellere manier, maar vergis je er niet in: als je er 30 moet 

maken ben je er toch nog een paar uurtjes mee bezig. Gelukkig kan je deze corsage wel 

één of twee dagen vóór de gelegenheid maken. 

Toepassingen 

Tip van de sluier 

 Bruiloft, 'eindbal', enzovoort, maar ook leuk als versiering voor 

bijvoorbeeld een fles wijn of een cadeau. 

Met de damescorsage kunnen we ons 

wat meer uitleven met tierelantijntjes, 

maar we gebruiken duidelijk de lijnen 

en de vorm zoals die van het Lineaire 

Vaasarrangement. 

Tip van de sluier 

 Aanbiedingsboeket, bijvoorbeeld voor een toneeluitvoering. 

 Rouwboeket. 

Toepassingen 

We gaan deze ochtend o.a. de 

korenschooftechniek van de eerste 

lesdag herhalen en verbeteren, maar 

ook lineair en parallel aan de slag. 

(BG-009) Lesdag 3, ochtend (BG-010) 

(VO-006) 

(VO-007) 

(VO-008) 

(VO-009) 

https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/corsage-met-gipskruid.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/gastencorsage.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/ajourkrans.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/damescorsage-op-draad-1.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/druppel-bruidsboeket-op-oasis.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/handgebonden-rouwboeket-oefenen.html
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Aanvang en duur Module1 

Na deze vijf klassikale lesdagen ga je thuis verder aan de slag met behulp van de lesvideo's 

op www.onlineBloemschikken.nl. Je hebt ongeveer een jaar de tijd om Niveau-1 (bijna) af te 

maken, zodat je daarna de Korte Vakopleiding Module2 klassikaal kunt volgen. 

Thuis verder aan de slag na Module1 

Doelgroep Module2 

De Korte Vakopleiding Module2 is voor mensen die: 

 Module1 al hebben gevolgd en door willen gaan met leren, misschien wel voor het Vakdiploma. 

 graag een hele (klassikale) Vakopleiding Bloemschikken willen volgen, maar onvoldoende tijd 

hebben om één keer per week naar ons toe te komen. 

 Onderwerp: druppel rouwarrangement in Oasis® 

 Uitvoering: gemengd 

 Techniek: in Oasis® gestoken  

Lesdag 5, middag 

Tip van de sluier 

 Wanddecoratie voor een bruiloft. 

 Rouwarrangement voor op of naast de kist. 

Toepassingen 

Na afloop van Module2 ben je al een aardig eind op weg naar je Vakdiploma. Je hebt nog veel meer 

technieken, vormen en stijlen leren kennen. Na deze vijf lesdagen ga je thuis herhalen en 

oefenen met behulp van de lesvideo's op www.onlineBloemschikken.nl. Als je er klaar voor bent 

dan meld je je aan voor Module3: het praktijkexamen (inclusief twee examenvoorbereidingsdagen). 

Doel Module2 

druppel rouwarrangement 

Studiebelasting Module2 

De studiebelasting voor deze opleiding is ongeveer 25 uur voor de 

eerste week, inclusief lesdagen. Daarna ongeveer 2-4 uur per week. 

Vooropleiding Module2 

lineair vaasarrangement 

Voor Module2 is een Certificaat van deelname aan 

Module1 van maximaal anderhalf jaar oud vereist. 

Kosten Module2 

De kosten van Module2 vind je in de aparte prijslijst. 

(VO-010) 

Hoe verder na Module1? 

Dit arrangement kan dezelfde verdeling hebben als het Druppel 

Bruidsboeket, maar bij dit arrangement kunnen we lekker stevig 

doorsteken; een beetje minder gefriemel. 

Aanvullende informatie Module2 

 Leslocatie: De Schakel, St. Barbaraweg 1, 6024 AR in Budel-Dorplein. 

 Deze klassikale opleiding bestaat uit 5 lesdagen aaneen, met elk 2 lesblokken van 2½ uur. 

 De lestijden zijn van 10.00 - 12.45 uur en van 13.15 - 15.45 uur. 

 ’s Morgens is er een korte koffiepauze en er is een lunchpauze. 

 De Korte Vakopleiding Module1 start tweemaal per jaar, te weten in januari en juni. 

Wanneer en waar kun je beginnen? 

https://www.onlineBloemschikken.nl
https://www.onlineBloemschikken.nl
https://afterall.nl/blz/prijslijst.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/druppel-rouwarrangement-in-oasis.html
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Certificaat Module2 

Inbegrepen bij het cursusgeld van Module2 

Inbegrepen tijdens alle klassikale lesdagen van Module2: 

Niet inbegrepen bij het cursusgeld van Module2 

Toepassingen 

 Verjaardagspresentje, 

 Feestdagen 

 Speciale gelegenheden (Valentijnsdag, Vaderdag, Moederdag) 

 Een jaar lang gratis toegang tot Niveau-1 én Niveau-2 van www.onlineBloemschikken.nl. 

Met de streaming videolessen kun je flink aan de slag om een vakbekwaam bloembinder te 

worden en bereid je je voor op Module3: het praktijkexamen. 

 Gratis onbeperkt toegang tot alle digitale boekjes op www.onlineBloemschikken.nl, waaronder 

het Bloemen- & Plantenboekje, Nomenclatuur der Bloemen en Planten, Kunstgeschiedenis 

en brochures van Oasis® en Chrysal® met voorbeelden van bruidsboeketten, corsages, 

rouwtakken en rouwkransen, handgebonden boeketten, vazen, schalen, cadeauversieringen, 

plantenbakken, kerst- en droogbloemwerk enzovoort. 

De klassikale opleidingen van After All zijn stuk voor stuk ‘all-in’. In gewoon 

Nederlands heet dat ‘volledig verzorgd’. Dat betekent dat je niets meer hoeft te 

kopen of aan te schaffen om de klassikale lessen te kunnen volgen. 

All-in 

Wanneer je alle lessen aanwezig bent geweest, ontvang je een Certificaat van 

deelname Module2. 

Na het volgen van de klassikale lessen van deze Korte Vakopleiding 

Module2 ben je in staat om zelfstandig onderstaande bloemstukken 

en arrangementen te maken: 

Onderwerpen / eindtermen / lesrooster Module2 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: mille-fleurs boeket oefenen 

 Uitvoering: gemengd 

 Techniek: korenschoof 

Mille-Fleurs boeket betekent boeket van duizend bloemen. Het is een alzijdig boeket, wat ook goed bij de mannen in de 

smaak valt. Een hele goede manier om je parallel- en korenschooftechniek weer eens te oefenen. Je bent nu bijna aan het 

eind van je Vakopleiding, dus moet je die onder de knie hebben. 

Lesdag 1, ochtend 

docente Nicolle Boerma 

mille-fleurs boeket 

alzijdige vaas 

 Koffie, thee, frisdrank en lunch. 

 Alle benodigde bloemen en blad- en bijmaterialen in een grote verscheidenheid, ondergronden 

zoals vazen, schalen, bruidsboekettenhouders, rouwtakhouders, hulpmaterialen zoals 

steekschuimblokken, fix en prikkers, bloementape, alle draadsoorten, diverse lintsoorten en 

paperribbon, corsagespeldjes, watten/celstof, krammen, touw, raffia, gaas, watervaste tape. 

(VO-041) 

Wat leer je allemaal bij Module2? 
 Materialen om thuis te oefenen en om de arrangementen van de 

videolessen te kunnen maken. 

Wat is inbegrepen bij Module2? 

https://www.onlineBloemschikken.nl
https://www.onlineBloemschikken.nl
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/handgebonden-mille-fleurs-boeket.html
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Lesdag 1, middag Toepassingen 

rouwkruis 

Dit arrangement is in kippengaas verwerkt. Zo werkte men vroeger (toen er nog geen 

steekschuim bestond) ook vaak, maar zo wordt het nu ook nog vaak op bloemenbeurzen 

gemaakt. Voor sommige bloemen is het schikken in water met snijbloemenvoedsel veel 

beter voor de houdbaarheid. Het is echt niet makkelijk om deze vorm in kippengaas te 

schikken, dus je moet even doorzetten. 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: mille-fleurs vaasarrangement in gaas 

 Uitvoering: gemengd 

 Techniek: in gaas 

 Tafelarrangement voor o.a. bruiloften, feesten, 

restaurants, speciale gelegenheden 

(Valentijnsdag, Vaderdag, Moederdag) 

Lesdag 2, middag Toepassingen 

De gelegenheid om dit arrangement te maken is meestal niet leuk, maar het maken 

van het rouwkruis vinden de meeste cursisten geweldig. Dat komt doordat je dit 

arrangement helemaal zelf maakt, beginnend met twee latjes. Je kan met dezelfde 

techniek een leuke tafelversiering voor buiten maken. Kijk maar eens naar les IB-067 

op www.onlineBloemschikken.nl. 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: rouwkruis 

 Uitvoering: lineair 

 Techniek: wikkelen 

 Rouwplechtigheid, later ook op het graf. 

In deze les gaan we in grote lijnen door de geschiedenis van het bloemschikken 

heen. We bekijken welke rol bloemen en planten bij de Egyptenaren, de Grieken en 

de Romeinen speelden en op welke manieren ze toen werden verwerkt. De stijlen 

die daarna besproken worden zijn de Romaanse stijl, de Gotiek, de Renaissance, 

de Barok, het neoclassicisme, de Biedermeierstijl en de Jugendstil. Het blijkt dat 

de oude culturen veel invloed hebben gehad op het bloemwerk in latere perioden. 

Sommige stijlen grijpen zelfs geheel terug op de oudheid, denk maar aan het 

neoclassicisme. Terugkijkend blijkt dat de stijlperioden uit voorbije tijden ook van 

invloed zijn op de huidige bloemsierkunst. 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: Theorieles over kunstgeschiedenis, vormen en stijlen. 

Lesdag 2, ochtend 

rouwkruis 

docente Nicolle Boerma 

Toepassingen 

 Moederdag, Vaderdag, Valentijnsdag, receptiebalie. 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: lineair handgebonden boeket 

 Uitvoering: lineair 

 Techniek: parallel, korenschoof 

Als je alle lessen van de Vakopleiding Bloemschikken netjes hebt 

gevolgd, dan is het kwartje vast wel gevallen en begrijp je de lijnen, 

verhoudingen en maten van het lineaire bloemwerk. Dan ben je nu 

klaar voor het lineaire handgebonden boeket. Dit boeket maak je 

met de paralleltechniek en de korenschooftechniek. Dit is een heel 

moeilijk boeket om te leren maken. Als je hem vaak oefent word je 

er beter in en ga je het leuker vinden om te doen! 

Lesdag 3, ochtend 

(VO-042) 

(VO-035) 

(VO-037) 

(Theorie) 

https://www.onlineBloemschikken.nl
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/mille-fleurs-in-gaas.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/rouwkruis.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/handgebonden-boeket-lineair.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/boekjes/kunstgeschiedenis-vakopleiding-bloemschikken.html
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Lesdag 3, middag Toepassingen 

 Onderwerp: lineair rouwarrangement 

 Uitvoering: lineair 

 Techniek: in Oasis® gestoken 

Langwerpige materialen zullen veel mooier uitkomen in lineair rouwwerk 

dan in gemengd rouwwerk. Wel is dit de lastigste stijl om te maken, 

misschien is dat wel de reden dat niet veel bloemisten deze stijl promoten. 

Tip van de sluier 

 Overlijden 

 Wanddecoratie. 

lineair 
rouwarrangement 

Lesdag 4, ochtend 

Toepassingen 
Het tuintje op krans is veel werk, maar heerlijk om te 

maken. Je kan er zoveel liefde in steken. Misschien 

daarom ook wel vaker gevraagd als rouwkrans. 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: Krans als tuintje 

 Uitvoering: tuintje 

 Techniek: in Oasis® gestoken 

 Moederdag 

 Valentijnsdag 

 Receptiebalie 

Lesdag 4, middag 

In deze les bespreken we de nomenclatuur, oftewel de wetenschappelijke naamgeving van de 

bloemen en planten. Je leert de opbouw van de namen, de schrijfwijzen, uitspraak enzovoort. 

Tip van de sluier 

krans als tuintje  Onderwerp: Theorieles over nomenclatuur 

Lesdag 5, ochtend Toepassingen 

Deze hoofdkrans - annex haardiadeem, annex maagdenkrans - is weer helemaal terug van 

weggeweest. Niet alleen voor communicantjes, maar ook voor bruiden. Zo zie je maar weer 

dat het belangrijk is om alle technieken te leren; je weet nooit of het weer een trend wordt. 

Ook leuk om rond een kaars te leggen. 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: maagdenkrans 

 Uitvoering: gemengd, klassiek 

 Techniek: wikkelen, lijmen 

 Bruid 

 Bruidsmeisje 

 Communie 

Lesdag 5, middag Toepassingen 

De Vaas Cascade is niet alleen een heerlijk arrangement om te steken, 

maar valt ook bij bijna iedereen in de smaak. Wie heeft er nou geen plek 

voor dit bloemrijke arrangement? 

Tip van de sluier 

 Onderwerp: vaas cascade 

 Uitvoering: cascade, klassiek 

 Techniek: in Oasis® gestoken 

 Bruiloften 

 Pasen 

 Valentijnsdag 

 Moederdag. 

vaas cascade 

maagdenkrans 

(VO-019) 

(VO-032) 

(VO-040) 

(VO-038) 

(Theorie) 

https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/vaas-cascade-in-oasis-gemengd.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/rouwarrangement-lineair-2.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/krans-als-tuintje.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/haardiadeem-maagdenkrans.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/boekjes/nomenclatuur-der-bloemen-en-planten.html
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Kosten Module3 

Na deze vijf lesdagen ga je thuis herhalen en oefenen met behulp van de lesvideo's op 

www.onlineBloemschikken.nl. Als je er klaar voor bent dan meld je je aan voor Module3: 

het praktijkexamen (inclusief twee examenvoorbereidingsdagen). Hadden we al gezegd 

dat je veel moet oefenen? Gelukkig kan dat met de online lesvideo’s onbeperkt… 

Volg onderstaande online lessen, waarbij wij deze volgorde adviseren: 

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen! 

Aanvang en duur Module2 

Doelgroep Module3 

De Korte Vakopleiding Module3 is voor mensen die: 

 het praktijkexamen voor het Vakdiploma Bloemist Winkelier 

willen afleggen. 

Het doel van Module3 is het behalen van het  

Vakdiploma Bloemist Winkelier. 

Doel Module3 

Studiebelasting Module3 

De studiebelasting voor deze opleiding is 

ongeveer 5-7 uur per week, inclusief lesdagen 

Vooropleiding Module3 
Voor Module3 is geen vooropleiding vereist. 

rouwhart 

Inbegrepen bij het cursusgeld van Module3 
 Praktijkexamen 

 Diploma met cijferlijst 

 Twee examenvoorbereidingsdagen 

 Een jaar lang gratis toegang tot Niveau-1, Niveau-2 én Niveau 3. 

van www.onlineBloemschikken.nl. Met de streaming videolessen kun je doorlopend 

en onbeperkt aan de slag om een nog betere bloembinder te worden. 

handgebonden boeket 
lineair 

De klassikale opleidingen van After All zijn stuk voor stuk ‘all-in’. In gewoon 

Nederlands heet dat ‘volledig verzorgd’. Dat betekent dat je niets meer hoeft te 

kopen of aan te schaffen om de klassikale lessen te kunnen volgen. 

All-in 

De kosten van Module3 vind je in de aparte prijslijst. 

 VO-014  VO-015  VO-020  VO-021  VO-026  VO-027  VO-029  VO-030 

Hoe verder na Module2? 

Wanneer en waar kun je beginnen? 

Aanvullende informatie Module3 

 Leslocatie: De Schakel, St. Barbaraweg 1, 6024 AR in Budel-Dorplein. 

 Deze klassikale opleiding bestaat uit 5 lesdagen aaneen, met elk 2 lesblokken van 2½ uur. 

 De lestijden zijn van 10.00 - 12.45 uur en van 13.15 - 15.45 uur. 

 ’s Morgens is er een korte koffiepauze en er is een lunchpauze. 

 De Korte Vakopleiding Module2 start eenmaal per jaar, te weten in juli. 

Wat is inbegrepen bij Module3? 

https://www.onlineBloemschikken.nl
https://www.onlineBloemschikken.nl
https://afterall.nl/blz/prijslijst.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/damescorsage-op-draad-2.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/flesversiering-1.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/biedermeier-bruidsboeket-op-draad-met-lint.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/herencorsage-op-draad-2.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/tuintje-in-schaal.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/bruidsboeket-lineair-1.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/druppel-bruidsboeket-op-draad-2.html
https://www.onlinebloemschikken.nl/lessen/schoudercorsage-op-draad.html
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 Koffie, thee, frisdrank en lunch. 

 Alle benodigde bloemen en blad- en bijmaterialen in een grote 

verscheidenheid, ondergronden zoals vazen, schalen, bruids-

boekettenhouders, rouwtakhouders, hulpmaterialen zoals steek-

schuimblokken, fix en prikkers, bloementape, alle draadsoorten, 

diverse lintsoorten en paperribbon, corsagespeldjes, watten/

celstof, krammen, touw, raffia, gaas, watervaste tape. 

Niet inbegrepen bij het cursusgeld van Module3 

Inbegrepen tijdens deze drie klassikale dagen van Module3: 

Onderwerpen / eindtermen Module3 

Praktijk: zelfstandig arrangementen maken 

 De exameneisen zijn ontleend aan de diplomalijn Bloemschikken van After All. Deze eisen zijn gerelateerd aan 

basisvaardigheden die je als Nederlandse bloembinder dient te bezitten om als zodanig te worden erkend. 

 Voor de praktijk van de Vakopleiding Bloemschikken richt je je op: 

 Het uit plantaardige en niet plantaardige materialen kunnen samenstellen van arrangementen, afgestemd op 

een verantwoorde toepassing, compositie, kleurengebruik en symboliek, met toepassing van basistechnieken, 

zoals o.a. draadtechniek, bindtechniek, steektechniek en lijmtechniek. De arrangementen dienen vervoerbaar 

te zijn. 

 Kennis van het gebruik, de toepassing en verzorging van normale in de dagelijkse beroepspraktijk voorkomende 

bloemen en (delen van) planten, hulpmiddelen, (levende en dode) materialen, vormgeving en kleurgebruik, nodig 

om de examenwerkstukken verantwoord te kunnen vervaardigen. 

Na het volgen van deze Vakopleiding Bloemschikken ben je in staat om zelfstandig onderstaande bloemstukken 

en arrangementen te maken: 

 Handgebonden boeketten in diverse vormen: 

 Ronde / gemengde boeketten 

 Boeketten in groepen 

 Eenzijdige boeketten 

 

 Bruidsboeketten, zowel draad gebonden als 

op Oasis® steekschuim-houders, zoals: 

 Biedermeier bruidsboeket 

 Lineair bruidsboeket 

 Druppel bruidsboeket 

 Algemeen bloemwerk, zoals: 

 Vaasarrangementen 

 Schaalarrangementen 

 Biedermeier arrangementen 

 'Tuintjes' 

 Tafelversieringen 

 (ajour-) Kransen 

 Voorwerpversieringen, bijvoorbeeld 

op een glas en een fles 

 

 Corsages, in verschillende vormen, zoals: 

 Dames- en herencorsages 

 Schoudercorsages 

 Haar- en hoedcorsage 

 Corsages op voorwerpen 

 

 Rouwbloemwerk in diverse vormen, zoals: 

 Druppel rouwarrangement 

 Lineair rouwarrangement 

 Rouwkrans 

 Rouwkruis 

Wat leer je allemaal bij Module3? 

 Materialen om thuis te oefenen en om de arrangementen 

van de videolessen te kunnen maken. 
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Onderwerpen / eindtermen Module3 

Theorie: kennis 

Na het volgen van de Vakopleiding Bloemschikken heb je kennis van: 

 Kunstgeschiedenis 

 De verschillende stijlen door de eeuwen heen, 

van het Oude Egypte t/m de 20e eeuw. 

 Bouwstijlen 

 Gebruik van bloemen en planten 

 Algemeen bloemwerk 

 Religieus bloemwerk 

 Nomenclatuur der bloemen en planten: 

 Regelgeving 

 Opbouw van wetenschappelijke namen 

 Uitspraak 

 Schrijfwijze 

 Giftige planten 

 Algemene namenlijst 

 Alfabetische lijst van de meest voorkomende 

wetenschappelijke namen van bloemen en 

planten 

 Verzorging van bloemen en planten 

 Heel veel verzorgingstips, dankzij de online boekjes van Chrysal. 

 Terminologie 

 Algemene terminologie 

 Verwijzingen naar het blad 

 Verwijzingen naar de geur 

 Verwijzingen naar de bloemen 

 Verwijzingen naar de groeiwijze 

 Verwijzingen naar herkomst 

 Verwijzingen naar de diverse kleuren 

Aanvang en duur Module3 

 Leslocatie: De Schakel, St. Barbaraweg 1, 6024 AR in Budel-Dorplein. 

 Deze klassikale opleiding bestaat uit 3 lesdagen, verdeeld over 3 weken, 

met elk 2 lesblokken van 2½ uur. 

 De lestijden zijn van 10.00 - 12.45 uur en van 13.15 - 15.45 uur. 

 ’s Morgens is er een korte koffiepauze en er is een lunchpauze. 

 De Korte Vakopleiding Module3 start tweemaal per jaar, te weten in mei en in november. 

 De examenreglementen vind je op de website. 

Examenreglementen 

Wanneer en waar kun je beginnen? 

https://afterall.nl/blz/examenreglement-vakopleiding.html

